Svetový deň vody 22. marec
Ožije vyschnutá studnička pri bývalej Ondrej chate?
Oficiálny článok v médiách
Členovia Klubu Stromu života pri KST Kamarát Partizánske sa rozhodli, že budú Svetový
deň vody „oslavovať“ po svojom - pri vode. V sobotu 17. marca brigádovali na mokradi
Bielické Bahná a tento víkend, v nedeľu budú stavať zábrany proti tiahnucim žabám na
Kolačne (vítaná je každá ochotná dobrovoľnícka duša!).
Zároveň aktivisti pátrajú po tom, ako pomôcť obnoviť už takmer polroka vyschnutú
studničku pod bývalou Ondrej chatou, z ktorej sa stratila voda „vďaka“ suchej jeseni i zime.
Je to predsa ich srdcová záležitosť, lebo tu, tradične partia kamarátov zabezpečuje jedno z
najdôležitejších stanovíšť na Ceste rozprávkovým lesom – vodníkovú studničku. Základnú
otázku – ako pomôcť studničke - položili stromáci a turisti tomu
najkompetentnejšiemu – hospodárovi Poľovníckeho združenia Osečná v Partizánskom
– Benjamínovi Horváthovi. Tu je jeho kompletná odpoveď:
„V prvom rade si treba uvedomiť, že voda v rúre nevyteká z prameňa, ale z rezervoáru.
Stavba za studničkou bola vybudovaná ako rezervoár vody pre bývalú Ondrej chatu, odkiaľ
sa tlakovými čerpadlami vytláčala až do areálu chaty. Po likvidácii chaty bol aj tento
rezervoár násilne zdevastovaný a technologické zariadenie odcudzené. Tým, že sa táto
budova stala prístupná pre cudzie osoby i samotnú zver, hrozilo riziko infikovania vody,
ktorú turisti bežne používajú na občerstvenie. Asi pred 6 rokmi členovia PZ Osečná na
vlastné náklady rezervoár vyčistili a celú stavbu uzavreli. Aspoň takýmto spôsobom chceli
prispieť k ochrane zdravia turistov, ktorí pijú zo studničky. Stavba – rezervoár je
pozostatkom z minulých čias a nie je majetkom PZ Osečná, nachádza sa na pozemkoch
Urbárskeho spoločenstva Brodzany.
Výška hladiny v rezervoári je závislá od prietoku vody korytom potoka, ktorý tečie celou
dolinou Ponikva a pramení pod úpätím vrchu Osečný. Je samozrejmé, že sila potoka závisí
od množstva podzemnej vody a teda je priamo úmerná množstvu zrážok v danom roku.
Druhým faktorom výšky hladiny v rezervoári je priechodnosť potoka tečúceho hlbokým
korytom, do ktorého sa najmä na jeseň zosunie množstvo lístia, kamenia a konárov, čím sa
tok vody v koryte zastaví a voda sa stratí v zemi a nepreteká celou dolinou. Preto členovia
PZ Osečná formou brigád čistia každý rok v marci a apríli všetky studničky, potoky a
sprístupnia zveri, ale samozrejme, ich využívajú aj turisti. Ak sa teda voda v potoku dostane
čo najnižšie vo svojom koryte, naplní sa i rezervoár a voda začne vytekať prepadovou
trúbkou a bude slúžiť nám všetkým.
Tento stav sa opakuje takmer každý rok a treba len počkať, kým sa naplnia všetky
podmienky, ktoré na daný stav majú vplyv, a voda bude zase tiecť.“
Všetci dúfame, že studnička ožije čo najskôr. Ale taktiež dúfame aj v to, že
poľovníkom pri čistení potoka niekto pomôže... Stromáci a kamaráti sa hlásia ako
prví.
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